
 

 

 
 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การกูเงินเพื่อใชในโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
--------------------------- 

 
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการกูเงินเพื่อใชใน 

โครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบกับมาตรา ๙๗  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘   กรุงเทพมหานครโดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครและโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  

การกูเงินเพื่อใชในโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๔๖” 

 
ขอ ๒  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
ขอ ๓  บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง

อื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้  ใหใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน  

 
ขอ ๔  ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 
“เงินกู”  หมายความวา  เงินกูเปนคาใชจายในโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารเงินกูเพื่อใชจายในโครงการ

เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร    
 
ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการบริหารเงินกูเพื่อใช

จายในโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียกชื่อยอวา 
“กพส.” ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายเปนประธานกรรมการ   ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
กระทรวงการคลัง  ผูแทนกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง   ผูแทนกรมการคาตางประเทศ  กระทรวง
พาณิชย   ผูอํานวยการสํานักการคลัง   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร    
ผูอํานวยการสํานักการแพทย  ผูอํานวยการสํานักอนามัย   ผูอํานวยการสํานักงานงบประมาณ    
ผูอํานวยการกองกฎหมายและคดี   ผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูทรงคุณ
วุฒิดานการเงิน   ดานการคลัง   หรือดานการสาธารณสุขจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ  โดยมี



 

 

รองผูอํานวยการสํานักการแพทยที่ผูอํานวยการสํานักการแพทยมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ   
เลขานุการสํานักการแพทยและเลขานุการสํานักอนามัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 
 
ขอ ๖  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  

และอาจไดรับแตงตั้งอีกก็ได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และมีผลนับตั้งแตวันยื่น

หนังสือลาออก 
(๓)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสั่งใหพนจากตําแหนง 
ในกรณีที่ ก รรมการผูท รงคุณ วุฒิพ นจากตําแหนงกอนวาระให ผู วาราชการ

กรุงเทพมหานครแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน   และใหกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน  

 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑)  ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
(๒)  ใหคําปรึกษา   ความเห็น   หรือขอเสนอแนะตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับการบริหารเงินกู   และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
(๓)  พิจารณารางสัญญาการกูเงิน 
(๔)  เรียกขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานครมาชี้แจง สอบถามหรือให 

ขอเท็จจริงตางๆ  รวมทั้งขอเอกสารจากหนวยงานและสวนราชการ 
(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการ 

มอบหมาย 
(๖)  รายงานผลการดําเนินการตามโครงการทุก ๓ เดือน  ใหสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ  กระทรวงการคลัง  ทราบ 
(๗)  หนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้หรือตามที่ผูวา 

ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 
ขอ ๘  ใหกรุงเทพมหานครกูเงินตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไดในวงเงิน 

๑,๑๐๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (หน่ึงพันหนึ่งรอยเอ็ดลานเจ็ดแสนบาท) จากแหลงเงินกูประเทศเดนมารก  
เงินกูที่ไดรับใหใชจายไดเฉพาะตามโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอ ๙  การกูเงินที่ เปนเงินกูสกุลตางประเทศ  การคํานวณเงินตราตางประเทศ 

ดังกลาว เปนเงินบาทใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกรุงเทพมหานครกับแหลงเงินกู  
 
ขอ ๑๐  การทําสัญญากูเงิน ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสงรางสัญญาให 

สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 
ขอ ๑๑  ใหมีสํานักงานโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เรียกชื่อยอวา "สคก." ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ปล ัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเปนหัวหนาสํานักงานโครงการ  ผูอํานวยการสํานัก
การแพทยและผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนผูชวยหัวหนาสํานักงานโครงการ  ฝายบริหารงานทั่วไป  
ฝายตางประเทศ  ฝายวิชาการ  ฝายการแพทยและสาธารณสุข  ฝายงบประมาณ  ฝายการเงินและ
บัญชี  ฝายการคลังและพัสดุ  ฝายนิติการ  ฝายติดตามและรายงานผล  โดยมีเจาหนาที่ฝายละอยาง
นอย  ๒  คน  เลขานุการสํานักการแพทยเปนเลขานุการสํานักงานโครงการ  หัวหนาฝายการคลัง  
สํานักการแพทย  และหัวหนาฝายการคลัง  สํานักอนามัย  เปนผูชวยเลขานุการสํานักงานโครงการ  
เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญากูเงินระหวางกรุงเทพมหานครกับแหลงเงินกู  และ



 

 

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  โดยใหรายงานผลการใชจายเงินกูใหคณะกรรมการ
ทราบทุก  ๓  เดือน 

 
 
 
ขอ ๑๒  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ลงชื่อ) สมัคร  สุนทรเวช 

(นายสมัคร  สุนทรเวช) 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
--------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกรุงเทพมหานครเห็นชอบให
ดําเนินการโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยท่ีมีความจําเปนขั้นพื้นฐานสําหรับโรงพยาบาลที่สรางขึ้นใหม  เชน  โรงพยาบาลสิรินธร  และจัดซื้อครุภัณฑทางการ
แพทยเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและทดแทนของเดิมท่ีชํารุดของโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริการของสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยและสํานักอนามัย  เพื่อให
เกิดความครอบคลุม  และประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพไดอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีขอ
จํ า กั ด ใ น ง บ ล ง ทุ น ต า ม โ ค ร ง ก า ร   ดั ง นั้ น   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ ห็ น ค ว ร กู เ งิ น จํ า น ว น ไ ม เ กิ น  
๑,๑๐๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันหนึ่งรอยเอ็ดลานเจ็ดแสนบาท)  จากแหลงเงินกูจากประเทศเดนมารกเพื่อนํามาใชใน
การดําเนินการตามโครงการนี้  แตโดยท่ีมาตรา ๒๘   แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   บัญญัติวา  การกูเงินตองตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ประกอบกับมาตรา ๙๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 
๒๕๒๘  บัญญัติวา การคลัง  การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพยสิน  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจางและ
การพัสดุ  ตองตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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